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SVS je uspel. Ustavno sodišče je odločilo, da je avtentična razlaga ZPIZ-2 v neskladju z Ustavo RS

Kapitalska družba d.d. - KAD že tri leta nezakonito pripadnikom Slovenske vojske ni izplačevala privarčevanih

sredstev iz Sklada obveznega dodatnega zavarovanja - SODPZ. To  nezakonito početje je vlada legalizirala  s

predlogom Avtentične razlage petega odstavka 206. člena ZPIZ-2, ki jo je Državni zbor sprejel kot utečen pozicijski

glasovalni stroj. Na seji Odbora za delo ob sprejemanju avtentične razlage  poslanci opozoril predsednika SVS Gvida

Novaka o neustavnem početju niso upoštevali . Sporen člen določa, da se pripadnikom na zahtevo izplača

privarčevana sredstva iz Sklada obveznega dodatnega zavarovanja - SODPZ. Danes smo v SVS prejeli odločbo

Ustavnega sodišča, s katero so ustavni sodniki odločili, da je  Avtentična razlaga v neskladju z Ustavo RS . Med 500

in 600 članom SVS, ki so podali zahtevo za izplačilo, bo KAD moral po grobi oceni izplačati med  15 in 18 milijoni

EUR, posamezniku med 25.000 EUR in 45.000 EUR.

Odločba Ustavnega sodišča na njihovi spletni strani, v povezavi: Odločba U-I-153/14

V Sindikatu vojakov Slovenije smo potrebovali tri leta, da smo dokazali nezakonito in neustavno početje vlade in

parlamenta. Glavni krivec za nezakonito početje je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki

je z mnenjem naložilo KAD-u kršenje zakona z neizplačevanjem, katerega je kasneje s pomočjo Državnega zbora z

Avtentično razlago legaliziralo, za kar pa je sedaj Ustavno sodišče ugotovilo, da je bilo storjeno neustavno, kot smo v

SVS ves čas trdili. Na koncu smo uspeli, saj je Ustavno sodišče ugodilo zahtevi SVS , kot delovno sodišče za regres v

letu 2012 in plačna nesorazmerja, kar so na podlagi sodb za člane SVS dobili vsi javni uslužbenci. O pravdnih

postopkih in vsem v zvezi z bojem SVS s KAD-om za pripadnike Slovenske vojske si lahko ogledate v povezavi: 

Kapitalska družba

Pooblaščeni odvetnik SVS Klemen Vogrinec je ob prejemu Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-153/14-18 o Avtentični

razlagi ZPIZ-2 napovedal, da bo v izogib večjim pravdnim stroškom in obrestim  KAD-u ponudil poravnavo, po kateri

bi se izplačala privarčevana sredstva iz SODPZ vsem, ki so to zahtevali. Od članov SVS se je za izplačilo odločilo med

500 in 600 pripadniki Slovenske vojske. V SVS upamo, da bo do izplačila prišlo čim prej, saj na to čakamo že več kot

tri leta.

Komentarji veselih vojakov na:

 

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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http://www.us-rs.si/aktualno/novice/odlocba-ustavnega-sodisca-u-i-15314-u-i-12315-z-dne-12-5-2016/
http://www.sindikatvojakov.si/kolektivni-spori/kapitalska-druzba/
https://www.facebook.com/gvido.novak.9


Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-153/14-18 Avtentična razlaga
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